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1.- Objectius generals: 
 

• Acostar la ciutadania a la presa de decisions ampliant la tipologia de propostes 

de caire vinculant. 

• Ampliar la permeabilitat de l’Ajuntament a les opinions i propostes dels veïns i 

veïnes. 

• Fomentar l’interès de la ciutadania en els afers públics.  

 
 

2.- Objectius estratègics: 
 

• Augmentar les propostes de qualitat de la ciutadania d’Arenys de Mar. 

• Divulgar el procés participatiu d’una manera didàctica. 

• Promocionar la participació a tota la vila, no només al centre de la Riera. 

• Més claredat i difusió per poder fer les propostes en consonància als criteris. 

• Fomentar el debat ciutadà a la fase de propostes. 

• Més implicació de les pròpies entitats i ciutadania per donar-hi suport. 

• Acostar el procés a la quotidianitat de la ciutadania i de les mateixes entitats 

 

 

3.- Metodologia i mecanismes de participació: 
 

En la seva vuitena edició, el Pressupost Participatiu 2016 s'ha realitzat amb una 

metodologia semblant a l'anterior any, malgrat que s'ha hagut de realitzar en un temps 

rècord iniciant-se en ple mes d'octubre a causa de les eleccions municipals del 2015. 

 

Com s’ha fet visible el procés 

 

Fent difusió i informant pedagògicament i propiciant la proposta a diferents espais 

d’informació i participació: 

 

 Audiència Informativa: 8 d’octubre. On s’ha informat del calendari del procés i 
quina metodologia s’ha fet servir. 

 Consells sectorials: Educació 

 Web del Participa!, Web municipal: Agenda d’activitats i notícies. 

 Correu electrònic/postal: Ciutadania, Entitats i Comissió de Seguiment. 

 Debat Ràdio Arenys:  Programa Enric Sierra “El dominical”: diumenge 
18/10/2015 

 Exposició dels pressupostos participatius del 16 al 30 d’octubre 

 Ràdio Arenys: Falques i intervenció al programa “Tot a l’hora”. 

 Taules al carrer: els divendres tarda i dissabtes matins de la fase de proposta i 
de votació. 
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4.- Fases del Procés i Calendari: 
 

   1. Fase de Propostes: Del 8 al 16 d'octubre 

   2. Fase de Validació i Classificació: del 20 al 30 d'octubre 

   3. Fase de Votació: Del 2 al 15 de novembre 

   4. Fase de Devolució: Finals d'any 

 

 

 

 

 

 

  Participació 

Ciutadana 

  

Agents participants  

AUDIÈNCIA INFORMATIVA 2016 8 d’OCTUBRE 

(Sala Noble del 

Calisay) 

Obert a tothom: Tècnics/ques 

Ajuntament, Consells Sectorials, 

Partits polítics, Entitats i 

associacions, Comissió de 

Seguiment 

RECOLLIDA DE PROPOSTES  Del 8 al 19  

D’OCTUBRE 

Ciutadania, entitats, consells 

sectorials. Taula de debat Ràdio 

Arenys. Bústies de participació, 

web municipal, e-mails, Taula  a la 

Riera i la Placeta els divendres i 

dissabtes. 

“EL DOMINICAL” DE RÀDIO ARENYS 

AMB ENRIC SIERRA: EXPERIÈNCIES DE 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS  

Diumenge 18 

D’OCTUBRE 

Obert a tothom: Tècnics/ques 

Ajuntament, Consells Sectorials, 

Partits polítics, Entitats i 

associacions, Comissió de 

Seguiment 

CLASSIFICACIÓ, VALIDACIÓ I 

VALORACIÓ DE LES PROPOSTES  

DEL 20 al 30 

D’OCTUBRE 

Tècnics/ques Ajuntament 

VOTACIÓ CIUTADANA VINCULANT 

I EXPOSICIÓ DE LES ACTUACIONS 

ANTERIORS 

DEL 16 al 30 DE 

NOVEMBRE 

Ciutadania, entitats, consells 

sectorials, 

Bústies de participació, Ràdio 

Arenys, web municipal, Taula a la 

Riera i la Placeta els divendres i 

dissabtes. 

RECOMPTE I VALIDACIÓ DE LA 

VOTACIÓ 

  

DEL 16 AL 25 DE 

NOVEMBRE 

Tècnics/ques Ajuntament 

  

DEVOLUCIÓ CIUTADANA  

  

SETMANA DEL 26 

AL 30 DE 

NOVEMBRE 

Obert a tothom. 

Enviament resultats als 

participants 1ª fase i a la Comissió 

de Seguiment. Publicació al Web i 

Revista. S’inclourà les propostes 

votades a la fase d’aprovació dels 

pressupostos generals 

VALORACIÓ AMB LA COMISSIÓ DE 

SEGUIMENT 

  

Reunió de 

valoració al final 

del procés 

Membres de la Comissió i 

persones interessades en el 

seguiment del procés. 
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5.- Pressupost participat: 
 

200.000 euros distribuïts en: 

 175.000 euros destinats a les actuacions d’inversió 

 25.000 euros destinats a les actuacions de despesa corrent 

 

 

6.- Criteris de Participació: 

 
Qui hi pot participar? 

 

 A la fase de propostes hi pot participar tothom sense limitació d’edat i 

independent d’on es visqui. 

 A la fase de votació hi pot participar la població major de 16 anys i 
empadronada a Arenys de Mar. 

 

 

Quines propostes i fins a quantes en puc fer? 

 

Es poden fer fins a 5 propostes de qualsevol de les àrees i serveis municipals: 

 

 Serveis Socials 

 Serveis Personals 

 Urbanisme i Medi Ambient 

 Comunicació  

 Fires i Turisme 

 Promoció Econòmica         
         

 

Quins criteris han de tenir les propostes per poder passar a votació? 

 

 Que es dugui a terme en un espai públic i sigui d’interès públic. 

 Que sigui tècnicament viable. 

 Que el pressupost no sobrepassin la partida reservada: 200.000€ (175.000 

inversió i 25.000 despesa corrent) 

 Que l’Ajuntament tingui competència. 

 Que no estigui previst fer-ho. 
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Com es valoren les propostes perquè passin a la votació? 

 

 

A Acció assumible per la Regidoria sense necessitat que hagi de passar per votació 

B Acció prevista al Pla de Mandat o bé programada des de la Regidoria  

C Acció que passa a la Votació 

D Acció no possible tècnicament 

E Acció que sobrepassa la partida econòmica del pressupost participatiu 

F Acció que no és possible competencialment amb l'Ajuntament 

G 

Acció que no és possible passar-la a la votació perquè no compleix els requisits 

d'execució en més d'un criteri 

H Aportació tant genèrica que no passa a la votació per manca de concreció  

I Acció que ja s'està realitzant pel propi Servei o Regidoria   

 

 

 
7.- On i de quina manera puc participar i fer les meves 

propostes? 

 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            

            

             
 
 
 
 
 

1. Bacallà Montse Saurí Roig  
2. Bolsos Piany (Riera Bisbe Pol 91) 
3. Bare Nostrum (Riera Pare Fita, 117) 
4. Open Sport Cafè 
5. L’Arrel 
6. Òptica Planells 
7. Capote  
8. Tapes Sant Roc 
9. Mariona 
10. Llibreria Santa Maria 
11. Infoprint (C. D’Avall) 
12. Ma Rosa, Una Mica de Tot. (C. Barcelona, 3-5) 
13. Ca la Paulina 
14. Ca la Manela 
15. Can Pons 
16. Fet d’Ara 
21. Biblioteca  
22. CALISAY: Cultura, Participació i Espai Jove 
23. Mercat Municipal  
24. Brigada. c. Doedes, 23 
25. Escola de Música  
26. Pavelló Municipal 
27. Dinamització carrer 

28. Formulari web 
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8.- Resultats de les propostes 

 

 
 

 

 
Propostes per Regidoria 
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Canals de Participació 

 

 
 

 

 

9.- Resultats de la votació 
 

La llista de votació 

 

PROPOSTA COST 

 
1 Arreglar el carrer del Parc de Lourdes que va cap al CAP      25.000,00 €  

IN
V

E
R

S
IO

N
S
 

2 Arreglar el carrer Anselm Clavé      50.000,00 €  

3 Arreglar el carrer de l'Escarabar        9.000,00 €  

4 
Millorar la imatge visual entre l'estació i davant zona comercial 

de la NII, retirar barreres i posar jardineria d'acord amb el 

disseny 

       7.000,00 €  

5 Arreglar el carrer Margarides      30.000,00 €  

6 Col·locació d'una rampa a la plaça de la Mina       30.000,00 €  

7 
Arreglar i mantenir les llambordes de la part mitja de la Riera 

per evitar caigudes de les persones.  
     50.000,00 €  

Dinamització carrer: 313

Establiments comercials: 58

Mercat Municipal: 2

Participació: 21

Poliesportiu: 3

CAP: 12

Linies obertes ràdio: 9

0 50 100 150 200 250 300 350
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8 
Treure voreres dels carrers del nucli antic, els més necessitats, 

Bisbe Català 
     80.000,00 €  

9 
Fer un jardí d'escultures d'herba, rotondes temàtiques amb 

símbols mariners... 
     20.000,00 €  

10 Posar més vigilància policial i càmeres de seguretat      25.000,00 €  

11 
Compra de mobiliari d'espai públic per a revertir-ho a les 

activitats municipals 
     23.000,00 €  

12 
Augment dels recursos per a la plantació i el manteniment del 

verd i de l'arbrat de la vila 
     65.200,00 €  

13 
Col·locar mobiliari a les platges d'Arenys de Mar: bancs a les 

dutxes, papereres, il·luminació, etc. 
     16.300,00 €  

14 
Campanya de sensibilització per a la reutilització i el reciclatge 

a la vila  
     59.800,00 €  

15 
Augmentar els esforços i recursos per a la neteja dels rials 

d'Arenys de Mar per evitar les rierades quan plou 
       8.000,00 €  

16 
Instal·lació de tancaments pels contenidors d'arreu de la vila 

per evitar l'impacte ambiental 
     37.600,00 €  

17 Circuit BMX      15.000,00 €  

18 Posar focus de llum a la platja       16.000,00 €  

19 Reparar pista parquet PAV 3 per inundacions      18.000,00 €  

20 Provisió de taules i cadires per activitats al pavelló         2.500,00 €  

21 Reformar pista bàsquet Parc Mare Paula      14.000,00 €  

22 Instal·laió de llum a la pista d'skate      16.000,00 €  

23 
Condicionament pista d'atletisme: llençaments, sorrals, 

il·luminació 
     90.000,00 €  

24 Organitzar caminades i activitats esportives per a la gent gran        3.000,00 €  

25 
Reconvertir en sala activitats de gimnàs els vestidors de l'antic 

club de futbol  
       7.000,00 €  

26 
Inversions pels espais dels Joves (material i espai de Festes) i les 

seves entitats i associacions sense ànim de lucre 
     64.200,00 €  

  
PROPOSTA COST  

27 Compra mensual de menjar fresc per a persones necessitades      15.000,00 €  

D
E

S
P

E

S
A

 

C
O

R
R

E

N
T

 

28 Realitzar cursos de formació per aturats         5.000,00 €  
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29 Realitzar cursos de formació per a treballadors en actiu        5.000,00 €  

30 
Promoure la dinamització comercial mitjançant estratègies de 
consum i de venda creativa 

       5.000,00 €  

31 
Detecció de les  necessitats de la població de  persones  grans 

que viuen soles al municipi 
     22.000,00 €  

32 Estudi de la realitat de les persones sense sostre del municipi      22.000,00 €  

33 
Patis oberts amb dinamitzador a l'escola Maragall, per disposar 

de més oferta d'espais céntrics per anar a jugar a pilota. 
       7.200,00 €  

34 
Realitzar jornades temàtiques de sensibilització als drets 

humans 
       1.500,00 €  

35 Promoure cursos per a joves        4.000,00 €  

 

 

Llista general dels resultats de classificació de les votacions 

 

Total 

Vots 
Ordre Accions a la Votació Cost 

  

534 1a 

31. Detecció de les  necessitats de 

la població de persones grans que 

viuen soles al municipi 

      22.000,00 €  

 

*DESPESA CORRENT fins a 

25.000€ 

392 2a 

27. *Compra mensual de menjar 

fresc per a persones necessitades 
      15.000,00 €  

305 3a 35. Promoure cursos per a joves         4.000,00 €  

274 4a 

28. Realitzar cursos de formació 

per aturats  
        5.000,00 €  

245 6a 

32. Estudi de la realitat de les 

persones sense sostre del 

municipi 

      22.000,00 €  

234 7a 

33. Patis oberts amb 

dinamitzador a l'escola Maragall, 

per disposar de més oferta 

d'espais céntrics per anar a jugar 

a pilota. 

        7.200,00 €  

272 5a 18. Posar focus de llum a la platja        16.000,00 €  
         INVERSIONS 
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208 8a 

8. Treure voreres dels carrers del 

nucli antic, els més necessitats, 

Bisbe Català 

      80.000,00 €  

179.000,00 €  fins a 175.000€ 

203 9a 

10. Posar més vigilància policial i 

càmeres de seguretat 
      25.000,00 €  

177 10a 

15. Augmentar els esforços i 

recursos per a la neteja dels rials 

d'Arenys de Mar per evitar les 

rierades quan plou 

        8.000,00 €  

166 11a 

7. Arreglar i mantenir les 

llambordes de la part mitja de la 

Riera per evitar caigudes de les 

persones.  

      50.000,00 €  

 

*Es poden gastar fins a 25.000 euros per a despesa corrent, de manera que la 1a 

actuació guanyadora valorada amb 22.000 euros, permetrà arribar al topall de la 

despesa participada amb la següent actuació que segueix per ordre amb més número 

de vots. 

I el mateix amb la despesa d’inversions que arriba fins als 175.000 euros, que permetrà 

realitzar les quatre accions que més vots.  

 

Escrutini dels vots 

DNI NO VÀLIDS 93 

NO PADRÓ 18 

BUTLLETA NUL·LA 37 

VOT REPETIT 18 

PER ESCOLLIR MÉS DE 5 OPCIONS 19 

MENOR DE 16 ANYS 1 

TOTAL VOTS EMESOS PERSONA:  670 

TOTAL VOTS VÀLIDS PERSONA:  577 
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10.- Valoració i Reptes de futur 

Resultat positiu, donat que es va augmentar el número de propostes i  de votació 
respecte l’any anterior. 

355 persones han participat en la primera fase del Procés Participatiu perquè la 

ciutadania decideixi en què invertir fins a 200 mil euros de pressupost municipal del 

2016. Aquesta xifra suposa un augment del 68,2% en comparació a les persones que 

van participar en la fase de propostes de l'any passat. 

Pel que fa a la quantitat de propostes presentades, aquesta també ha crescut assolint la 

xifra de 688 enfront de les 573 propostes que es van fer l’any passat. 

Una millora de la participació que, en part, ha resultat per arribar a nous segments de 

població -especialment els joves- mitjançant la organització de xerrades informatives a 

l'institut de secundària, a l'Escola d'Adults i a l'Espai Jove. 

L’augment dels punts de participació a les dues fases del procés, tant de la proposta, 

com en el moment de la votació. Escollint per això els establiments comercials amb 

consonància amb la UBICA. 

El debat i explicació d’altres experiències de pressupostos participatius a la fase de 

propostes al programa “El Dominical” a Ràdio Arenys, ha garantit la reflexió conjunta 

dels participants en les necessitats i demandes plantejades i veure altres maneres de 

treballar. 

Aquests fet ha proporcionat el caire de proximitat a la ciutadania aportant més 

informació directa i personalitzada i garantint una participació amb més coneixement 

de causa. 

 

11.- Comissió de Seguiment 

Reunits amb l’actual regidora Laia Martín Romano el passat dimecres 27 d’abril de 

2016 on es va informar del procés participatiu passat i les actuacions votades que s’ha 

realitzat durant el 2015. 

Es va posar èmfasi en la necessitat de replantejar i actualitzar la Comissió de Seguiment 

en funció del nou reglament que es va informar que es plantejaria de cara aquest any. 

Els assistents van plantejar diverses propostes de millora i altres qüestions per a nous 

processos participatius: 

 Qui forma part de la Comissió de Seguiment 

o Veïnes i veïns i entitats i participants dels pressupostos participatius i aquelles 

persones que hi han participat i han referit voler seguiment. 

 S’han gastat tots els diners de les edicions anteriors? 
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o Cada any es realitzen les actuacions del pressupost aprovat però hi ha algunes 

actuacions que no s’han realitzat per diferents raons, però aproximadament un 

90% de les actuacions s’han realitzat en l’històric de pressupostos participatius. 

 S’ha de realitzar Rendició de Comptes dels processos participatius 

 Neteja de la Plaça de l’Església i hores extres per fer-ho quan hi ha actes que ho 

embruten més del compte. 

 Arranjament del fanal de la Plaça de l’Església 

 Publicar de manera trimestral el pressupost executat 

 Alguna cosa no funciona si només hi participa un 4% de gent al procés participatiu 

o Aquest percentatge és en termes absoluts, cosa que no és representatiu, 

aquest % en participació ciutadana està molt bé. 

 Per millorar la participació caldria demanar l’autorització de dades a la ciutadania a les 

butlletes (això ja es fa a les butlletes) 

 Autorització de la ciutadania a les notes de premsa per arribar a més gent: Com es fa? 

(Es preguntarà a Premsa) 

 Posar notícia a RAC1 a l’espai informatiu d’altres municipis 

 Preguntar a Comunicació com es fa per descarregar les actes dels plens a través de 

tabletes i mòbils. 

 Enviar la presentació als membres de la Comissió de Seguiment 

 

També es va informar del nou pressupost participatiu 2017 amb les principals novetats: 

 Novetats: 

o Informació i impuls de la participació del col·lectiu més jove  

o Dilatació de les fases de propostes i de votació per donar més 

oportunitat a la participació ciutadana. 

o Augment dels punts de participació en el carrer:  

 Més taules distribuïdes a la part alta i baixa de la Riera. 

 Taula els dies de fira  

 Urna gegant a la part nova de la Riera aprofitant en paral·lel el 

procés participatiu de la Riera. 

 

 

12.- Crèdits  

 Regidoria de Participació Ciutadana,  

 

En l’elaboració, disseny i execució del procés participatiu: 

o Viviana Pérez Clausen, regidora 

o Laura Espinasa, tècnica de participació 

En la participació i direcció de la reunió de valoració del procés participatiu 

amb la Comissio de Seguiment: 

o Laia Martín i Romano, regidora de Participació  Ciutadana. 

 

 Dinamització i gestió de dades:  Ruth Coso 



 

13 
 

 

 Àrees i Serveis de l’Ajuntament:  
 

o Esports: Joan Ramírez 

o Infància i Joventut: Helena Saurí 

o Cultura, Enric Pera 

o Biblioteca, Mercè Cussó 

o Promoció Econòmica, Elena Garcia 

o Turisme i Fires, Meritxell Mas 

o Comunicació, Marc Vidal 

o OAC: 

 Lucia Fuentes 

 Maribel Cañizares 

 Anna Torrents 

 Elisabeth Vega 

 Judit Ventosa 

 

o Serveis Socials, Montse Altès i tot l’equip de Serveis Socials 

o Educació,  

 Pilar Pelegrí i Assumpció Canals 

 Ester Vila i Maria Comet, Programa de Transició al Treball 

 Pilar Soler i Cristina Saragossa, Escola d’Adults 

o Medi Ambient, Ines Malleu i Jordi Simó 

o Serveis Municipals i Brigada, Joan Pascual  

o Obres i Serveis, Pere Matabosch 

o Urbanisme, Enric Castelló 

o Igualtat, Civisme, Cooperació, Participació, Nova Ciutadania i Gent 

Gran, Laura Espinasa 

o Consergeria i missatgeria, Joan Monfort 

 

Agraïments: 

 Ràdio Arenys: 

o Josep Bayo 

o Josep Ma Cano 

o Joan Bosch 

o Enric Sierra 

o Informatius 

 

 Institut Els Tres Turons, Antoni Curto i tot l’equip de direcció i professorat de 

4t d’ESO i Batxillerat 

 UBICA, Salvador Riera, Òscar Riera 

 L’Esplai Associació d’Arenys de Mar 

 Ateneu Arenyenc 

 Consell Sectorial d’Educació 
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13.- Annex 

 
La Butlleta de propostes 
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La butlleta de votació 

 

 
 
 
 
Cartells 
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Notícies relacionades 
 
http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=30306 

 

Tot a punt per a un nou Procés Participatiu 

Aquest mes d'octubre es posa en marxa un nou Procés 

Participatiu perquè la ciutadania pugui decidir quines inversions i millores volen que es 

facin a Arenys de Mar el pròxim any 2016. Com l'any passat, els veïns i veïnes de la vila 

podran escollir en quines accions invertir fins a 200 mil euros del pressupost municipal 

de l'any vinent. 

Per tal d'explicar tots els detalls de la convocatòria 2016 del Pressupost Participatiu, 

s'ha programat una reunió informativa pel pròxim dijous 8 d'octubre. En aquesta 

trobada s'exposarà també en quin estat es troben les propostes que van sortir dels 

Processos Participatius del 2014 i del 2015. 

A nivell de calendari, la recollida de propostes per part de la ciutadania s'obre del 8 al 

19 d'octubre (teniu el formulari per fer les vostres propostes aquí), mentre que 

el dia 30 d'octubre se'n farà una classificació i validació, i entre el 2 i el 15 de novembre 
hi haurà la votació final per part de la ciutadania. 

Per tal de facilitar la participació de la gent, les votacions de les propostes es faran en 

bústies que hi haurà en els equipaments públics i les botigues de la UBICA. També hi 

haurà parades informatives que s'instal·laran els divendres tarda i dissabte al matí a la 

plaça de l'Església i davant del C.C. Calisay, i es podran fer les votacions online 

mitjançant el formulari que trobareu en aquest lloc web. 

 

 
 
 

http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=30306
http://www.arenysdemar.cat/formulari.php?id=30356
http://www.arenysdemar.cat/ARXIUS/2015/Participacio/participa.jpg
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http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=30273 

 
DIJOUS, 8 D'OCTUBRE DE 2015  -  7 H TARDA 

Arenys Participa! Pressupost Participatiu 2016 

Audiència informativa 

Inici del procés participatiu del Pressupost 2016, 
Explicació del procés i recull de propostes. 

1a fase de propostes des del 8 al 19 d'octubre. 

Mecanismes de participació a través de: 

- La butlleta de les bústies als equipaments municipals i diferents establiments 

comercials. 

- Al formulari web www.arenysdemar.cat. 

- A les taules del carrer els caps de semana divendres tarda i dissabte matins. 

Lloc: Sala Noble del C.C.Calisay 

Adreça: Riera Pare Fita, 31 

Ho organitza: Regidoria de Participació Ciutadana 

Tipus d'acte: Conferència 

http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=30420 

La participació del Procés Participatiu 2015 augmenta un 68,2% en la fase de propostes 

La fase de votacions tindrà lloc del 16 al 30 de novembre 

355 persones han participat en la primera fase del Procés Participatiu perquè la 

ciutadania decideixi en què invertir fins a 200 mil euros de pressupost municipal del 

2016. Aquesta xifra suposa un augment del 68,2% en comparació a les persones que 

van participar en la fase de propostes de l'any passat. 

Pel que fa a la quantitat de propostes presentades, aquesta també ha crescut assolint la 

xifra de 688 enfront de les 573 propostes que es van fer al 2014. 

Una millora de la participació que s'explica, en part, a l'esforç que s'ha fet des de la 

Regidoria de Participació Ciutadana per arribar a nous segments de població -

especialment els joves- mitjançant la organització de xerrades informatives a l'institut 

de secundària, a l'Escola d'Adults i a l'Espai Jove. 

Actualment, els tècnics municipals estan analitzant totes les propostes rebudes per 

avaluar-ne la seva viabilitat, a nivell competencial i pressupostari, amb l'objectiu de 

poder oferir un llistat definitiu de propostes que la ciutadania podrà votar del 16 al 30 

de novembre. 

 

http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=30273
http://www.arenysdemar.cat/formulari.php?id=30356
http://maps.google.com/?q=Riera%20Pare%20Fita,%2031,%2008350%20Arenys%20de%20Mar
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Com és habitual, la població podrà participar a la fase de votacions amb les urnes que 

s'instal·laran en edificis municipals, així com en comerços, i també telemàticament 

mitjançant el formulari que trobareu al web municipal. 

Informació publicada el 26 d'octubre de 2015 Versió per imprimir 

Compartir:  

Resultats Votacions Pressupost Participatiu 2016 

http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=30633 

Ja tenim els resultats del Pressupost Participatiu 

Després que el passat 30 de novembre es tanqués el període de 
votacions del Procés Participatiu 2015, convocat amb l'objectiu que la ciutadania 

escollís les propostes que volia que s'incloguin al Pressupost del 2016, i un cop 

comptabilitzats i processats tots els vots, ja estem en disposició de fer públics els 

resultats. 

Així, en l'apartat de despesa corrent, al qual es destinen fins a 25.000 euros, han 

sortit escollides les següents propostes: 

Vots 

obtinguts 
Rànquing 

Acció (numerada segons apareixia al formulari de 

votacions 
Pressupost 

534 1a 
31. Detecció de les  necessitats de la població de persones 

grans que viuen soles al municipi 
22.000€ 

392 2a 
27. *Compra mensual de menjar fresc per a persones 

necessitades 
15.000€ 

*La segona acció guanyadora es podria fer parcialment amb els 3.000 euros sobrants 

d'aquesta partida del Procés Participatiu. 

 

I pel que fa a l'apartat d'inversions, al qual es destinen fins a 175.000 euros, aquestes 

han estat les propostes guanyadores: 

Vots 

obtinguts 
Rànquing 

Acció (numerada segons apareixia al formulari de 

votacions 
Pressupost 

272 5 18. Posar focus de llum a la platja 16.000€ 

208 8 
8. Treure voreres dels carrers del nucli antic, els més 

necessitats, Bisbe Català 
80.000€ 

203 9 10. Posar més vigilància policial i càmeres de seguretat 25.000€ 

177 10 
15. Augmentar els esforços i recursos per a la neteja dels 

rials d'Arenys de Mar per evitar les rierades quan plou 
8.000€ 

166 11 
7. **Arreglar i mantenir les llambordes de la part mitja de la 

Riera per evitar caigudes de les persones 
50.000€ 

http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=30420&per_imprimir=1
http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=30633
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arenysdemar.cat/30420&t=Ajuntament d'Arenys de Mar - La participaci%C3%B3 del Proc%C3%A9s Participatiu 2015 augmenta un 68,2% en la fase de propostes
http://latafanera.cat/login.php?return=/submit.php?url=http://www.arenysdemar.cat/30420
http://twitter.com/home?status=Ajuntament d'Arenys de Mar - La participaci%C3%B3 del Proc%C3%A9s Participatiu 2015 augmenta un 68,2% en la fase de propostes-http://www.arenysdemar.cat/30420
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** La proposta 11a es podria realitzar si es proveeixen els 4 mil euros que manquen 

per poder-la executar completament. 

 

Recordem que enguany s'ha comptabilitzat un total de 670 vots, entre els recollits amb 

les urnes a peu de carrer i els emesos a través del web municipal. Una participació que 

esdevè la més elevada de tots els processos participatius organitzats fins al moment. 

Durant 15 dies la ciutadania va poder votar 5 de les 35 propostes finalistes, que 

s'havien obtingut a partir de les 688 propostes formulades per la pròpia ciutadania. 

Informació publicada el 9 de desembre de 2015 

 

http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=30587 

El Procés Participatiu bat rècords de participació 

La Regidoria de Participació Ciutadana 

ha comptabilitzat un total de 670 vots emesos, entre els recollits amb les urnes a peu 

de carrer i els emesos a través del web municipal. Aquesta xifra supera l'anterior 

rècord de participació del Pressupost Participatiu que es va registrar al 2011 amb 660 

votacions. 

El termini de votacions es va tancar el passat dilluns i aquests dies s'està realitzant la 

seva validació amb l'objectiu de poder donar a conèixer les propostes guanyadores 

abans de Nadal. D'entrada, però, s'assoleix l'objectiu principal d'aquesta acció: 

involucrar cada cop més ciutadans en la presa de decisions que afecten a la vila. 

La finalitat del Procés Participatiu d'enguany era que la ciutadania proposés i escollís 

una sèrie d'actuacions que es portaran a terme amb el pressupost municipal del 2016, a 

les quals es destina fins a 175.000 euros de l'apartat d'inversions i 25.000 de despesa 

corrent 

 

http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=30400 

DILLUNS, 16 DE NOVEMBRE DE 2015 

Arenys Participa! Pressupost Participatiu 2016 
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Fase de votació popular 

Fase de votació de les propostes ciutadanes que han reunit els requisits de validació 

per a ser prioritzades per la ciutadania. 

Canals de participació: bústies als equipaments municipals, establiments comercials 

adherits i formulari web: www.arenysdemar.cat 

Lloc: Diversos equipaments municipals i establiments comercials 

Durada: Del 16 al 30 de novembre 

Ho organitza: Regidoria de Participació Ciutadana 

Tipus d'acte: Mostra 

 

http://www.arenysdemar.cat/formulari.php?id=30522

